
  Memo  
B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Uitbreiding inzet en waardering burgerleden 

Datum beeldvorming 
 

15 juni 2022 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
 

Voorbereiding op besluitvorming 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

• Inzicht in de (financiële) consequenties om 
twee burgerleden per fractie toe te staan. 

• Inzicht in de mogelijkheden om de 
vergoeding van burgerleden meer in lijn te 
brengen met de verrichte werkzaamheden 
en recht te doen aan het belang en 
waardering van burgerleden.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
 

Presentatie van Necker van Naem om hun 
onderzoeksresultaten uit het “Rapport 
Inventarisatie uitbreiding inzet en waardering 
burgerstatenleden” toe te lichten. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
 

60 minuten, 15 minuten presentatie en 45 minuten 
vragen en beantwoording. 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
 

Op 15 september 2021 hebben de Provinciale 
Staten de “Aanpassing Reglement van Orde 
Provinciale Staten” vastgesteld en daarbij twee 
moties aangenomen. 

• Motie 2: Twee Burgerleden per fractie RvO 
artikel 5.4 
In deze motie wordt de griffie gevraagd de 
(financiële) consequenties te (laten) 
onderzoeken voor Statenfracties om twee 
burgerleden voor te dragen en te 
installeren. 

• Motie 3: Erkenning en waardering 
Burgerleden 
In deze motie wordt de 
procedurecommissie gevraagd de 
mogelijkheden te laten  
onderzoeken hoe de vergoeding van 
burgerleden meer in lijn kan komen met de 
verrichte werkzaamheden en meer recht 
doet aan het belang en waardering van 
onze burgerleden. 

 

 
 
 
30 mei 2022 
 
SGR 
 
Uitbreiding inzet en waardering burgerleden 
   
 

 
2958289 

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/15-september/14:00/Motie-2-ChristenUnie-PvdD-D66-SGP-CDA-GroenLinks-50PLUS-PVV-Twee-burgerleden-per-fractie-RVO-artikel-5-4-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/15-september/14:00/Motie-2-ChristenUnie-PvdD-D66-SGP-CDA-GroenLinks-50PLUS-PVV-Twee-burgerleden-per-fractie-RVO-artikel-5-4-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/15-september/14:00/Motie-3-PvdD-PvdA-PVV-Erkenning-en-waardering-Burgerleden-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/15-september/14:00/Motie-3-PvdD-PvdA-PVV-Erkenning-en-waardering-Burgerleden-1.pdf
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Beide moties zijn gecombineerd in het onderzoek 
welke door Necker van Naem is uitgevoerd. De 
opdracht van het onderzoek is verstrekt door de 
Statengriffie gehoord de Procedurecommissie op 6 
december 2021. Het onderzoek is 3 maart jl. 
opgeleverd en 21 maart in de Procedurecommissie 
behandeld.  
 
De Procedurecommissie heeft geoordeeld het 
onderzoeksresultaat bij het seniorenconvent aan 
te bieden om de conclusies te delen en een 
standpunt te vragen voor vertaling naar een 
Statenvoorstel en overeenkomstige behandeling. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
 

Het Necker van Naem Rapport “Inventarisatie 
uitbreiding inzet en waardering 
burgerstatenleden”. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
 

Adviseur Necker van Naem 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Niet van toepassing 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
 

Oordeelsvorming in de commissie EMS van 22 juli 
2022. 
Besluitvorming in PS van 13 juli 2022. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 
Statenvoorstel - Uitbreiding inzet en waardering burgerleden 2958195 Ja 

Necker van Naem - Rapport Inventarisatie uitbreiding inzet en 
waardering burgerstatenleden 

2932726 Ja 

  


